
UCHWALA NR US/XIII2019 

RADY GMINY NOWE MlASTO 


z dnia 6 grudnia 2019 r. 

W sprawie rozpatrzenia skargi na dzialalnosc W6jta Gminy Nowe Miasto 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkl 15 ustaw), z dnia 8 marca 1990 roku 0 sarnor7.<)dzie gminnym (tj. Dz.U. 
z2019r., poz.S06 ze zm.) oraz art. 229pktJi237 § lustawy zdnia 14czerwca 1960roku Kodeks 
postypowania administracyjnego (Lj . Dz.U. z 2018 r., paz. 2096 ze zm.) Rada Gminy Nowe Miasto, uchwala 
co nasttypuje: 

§ 1. Pr. 72noznaniu ~ie z opini~ Komisji Skarg, Wniosk6w i Petycji, w zakresie przyjytego rozstrzygniycia 
skargi. na dzialalnosc W6jta Gminy Nowe Miasto. dotycZ<)cej "zald6cen spoczynku 
nocnego przel. organiullura imprez artystyczno - rozrywkowych i bezradnosc W6jta", uznaje siy skargy za 
bezzasadnq. 

§ 2. Uzasadnienie faktyczne i prawne rozstrzygniycia skargi stanowi za1llcznik do niniejszej uchwaly . 

§ 3. Zobowiqzuje siy PrzewodnicZ<lcego Rady Gminy Nowe Miasto do zawiadomienia sk~cej 

o sposobie zatatwienia skargi . 

§ 4. Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjycia. 
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Zal~cznik do Uchwaly Nr 1151XI1I2019 
Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 6 grudnia 2019 roku 

W dniu 10 paidziernika 20 t9 roku do PrzewodnicL4cego Rady Gminy Nowe Miasto 
wplynyla, przekazana przez Wojewody Mazowieckiego, skarga - . z dnia 

II sierpnia 2019 roku, dotycZ4ca "zakl6cen spoczynku nocnego przez organizatora imprez 
artystyczno - rozrywkowych i bezradnosc W6jta". 

Jak wynika z tresci art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postypowania 

administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096) organem wiasciwym do rozpatrzenia skargi na 

dzialalnosc w6jta (bunnistrza lub prezydenta miasta) i kierownik6w gminnych jednostek 
organizacyjnych, z wyj~tkiem spraw okreslonych w pkt 2 jest cada gminy. R6wniez 
z przepis6w art. 18b ustawy z dnia 08 marca 1980 roku 0 samorL4dzie gminnym (t.j. Dz.U. 

z 2019 r. paz. 506 ze zm.) wynika, ze rada gminy rozpatruje skargi na dziatania w6jta 
i gminnychjednostek organizacyjnych; wnioski oraz petycje skladane przez obywateli; w tym 
celu powoluje komisje skarg, wniosk6w i petycji. 

W zwiqzku z powyzszym Przewodnicz'lcy Rady Gminy przekazal skargy na ryce 
Przewodnicz'lcej Komisji Skarg, Wniosk6w i Petycji celem rozpatrzenia zgodnie z zasadarni 

i trybem dzialania okreslonymi w Statucie Gminy Nowe Miasto uchwalonym Uchwal'l 
Nr 36N12003 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 25 kwietnia 2003 roku (Dz. Urz. Woj. Maz. 
z 2003 r. Nr 168 poz. 4132, z 2007 r. Nr 113 poz. 250, z 2014 r. poz.886, z 2017 r. poz. 

11075, z 2018 r. poz. 11189). W tym stanie rzeczy Komisja podj/(la czynnosci majqce na celu 
wyjaSnienie przedmiotowej sprawy. 

W dniu 6 listopada 2019 roku odbylo sit( pierwsze posiedzenie Komisji Skarg, 

Wniosk6w i Petycji celem rozpatrzenia powyzszej skargi. W spotkaniu uczestniczy! r6wniez 
PrzewodnicZClCY Rady Gminy Nowe Miasto Pan Marek Caliitski. Radni zapoznali siy 
z tresciq. skargi, Decyzjq Nr OCKJ.53 1.2.20 t 9.JW z dnia 18 czerwca 2019 roku zezwalajqcq 
finnie Krysiak. Polska Sp. z 0.0., . . na przeprowadzenie cyklu 

imprez masowych artystyczno - rozrywkowych pn. "Imprezy Zalew" oraz v.rplywajqcymi do 

UfZ<rdu pismami dotyczqcymi powyzszych imprez. 
Po przeanalizowaniu zebranego materialu Komisja podjyla decyzjt( 0 wys4pieniu do W6jta 
Gminy Nowe Miasto 0 zlozenic na pismie wyjasnien w przedmiotowej sprawie. 

Pismem ORG. 1510.2.2019 z dnia 15 listopada 2019 roku W 6jt odni6s1 Sly do skargi 
i udzieW wymaganych infonnacji. 

W dnlu 26 listopada br. odbylo siy drugie posiedzenie Komisji Skarg, Wniosk6w 
i Petycji. W toku dzialait sprawdzajqcych Komisja ustalila nastypuj'lcy stan faktyczny: 
Krysiak Polska Sp. z 0.0. _ : dnia 28 maja 2019 roku 
wys4pila do W6jta Gminy Nowe Miasto z wniosktem a wydanie zezwolenia na 

przeprowadzenie cyklu imprez masowych - pn. "imprezy Zalew". Zgodnie z art. 5, 7 oraz 
art. 25 ustawy z dnia 20 marca 2009 roku 0 bezpieczenstwie imprez masowych (t. j. Dz.U. 

z 2019 r. poz. 2171 ze zen.) do wniosku dolqczono opini<r Komendy Powiatowej Policji 



w Plonsku, Samodzielnego Publicznego Zesporu Zaldad6w Opieki Zdrowotnej im. Marsz.alka 

Pilsudskiego w Plonsku, Paitstwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w Ploilsku, ()raz 

Komendy Powiatowej Pailstwowej Strai:y Poz.arnej w PIOIlsku, w zakresie spelni enia 

warunk6w wymaganych obowiC}Zujqcymi przepisami prawa. W zwiq.zku z powyzszym, W ojt 

Gminy wszczq! post((powanie w sprawie wydania zezwolenia na przeprowadzenie im])rez 

masowych 0 kt6rych mowa powyzej. Z przedlozonej przez W6jta Gminy informacji wynika, 

i.e poddat on wnikliwej analizie wniosek organizatora. Analizowano m.in. proponowanq 

liczby pracownik6w slui:by po174dkowej oraz sluz.by info rmacyjnej, za1qczone opinie 

o niezbydnej wielkosci sil i srodkow potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, 

o zastrzezeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz 0 przewidywanych 

zagrozeniach. Po przeprowadzeniu postypowania wyjaSniajqcego dnia 18 czerwca 2019 roku 

W 6j t Gminy wydal Decyzjy Nr OCK.53 10.2.2019.JW zezwalajqc'l Krysiak Polska Sp. z o. 0., 

na przeprowadzenie cyklu imprez masowych artystyczno - rozrywkowych pn. "Imprezy 

Zalew", zgodnie z wnioskiem w godzinach od 19.30 do 2.00 dnia nastypnego. Ponadto 

w wydanyrn zezwoleruu zobowiq.zal organizatora do: 

I) przestrzegania przepis6w ustawy z dnia 20 marca 2009 roku 0 bezpieczens1wie 

imprez masowych, a w szczeg61nosci warunk6w zawartych W opiniach wydanych 

w trybie art. 25 ust. 1 pkt 2, 

2) przestrzegania warunk6w organizacji imprez podanych we wniosku, 

3) przestrzegania sposobu identyfikacji os6b bior'lcych udzial w imprezie, zgodnie 

z Regulaminem imprezy i Regulaminem obiektu, 

4) zachowania czystosci i porz<:j.dku w trakcie oraz po zakonczeniu imprezy, 

5) przestrLegania dopuszczalnych norm poziomu halasu w srodowisku podczas trwania 
. .
lmprezy masoweJ. 

W dniu 03 Iipca 2019 roku do Przewodniczqcego Rady Gminy Nowe Miasto wp!ynylo 

pismo . dotyczqce czasu obowiC}Zywania "ciszy nocnej", pomiaru 

natC(:zenia diwiyku, zabezpieczenia odpowiednich sruzb w czasie imprez nad Zalewem 

Nowomiejskim, liczby uczestnik6w oraz porzqdkowania smieci. Pozostale pytania dotyczyly 

sposobu wykorzystywania w dni powszednie po godzinie 22.00 parkingow nad zalewem. 

Przewodniczqcy Rady Gminy skierowal powyzsze pismo do W6jta Gminy Nowe Miasto 

celem udzielenia odpowiedzi. W6jt Gminy w pismie OCK.53 to.3.2019.JW z dnia 11 lipca 

2019 roku udzielil wyczerpujqcych odpowiedzi na zadane pytania. Pismo przesiano do Pana 

,oraz do przewodniczqcego Rady Gminy. 

W nastypstwie udzielonej odpowiedzi 29 lipca br. _ przeslal drogCj. email 

"odpowiedi na otrzymane pismo i kilka zdjC(c slad6w paJonych opon na parkingu". W pismie 

mi~dzy innymi domagal si~ zlecenia pomiaru nat~zenia dzwiyku w godzinach nocnych 
podczas trwania irnprez. Zawarty by! w nim rowniez szereg pyta.r1 typu: "Tak siy bawi... , tak 

siy bawi .... nie jest krzykiem? Przeklenstwa, wulgaryzmy, tluczenie szkla to nie halas 

i zg<lrszenie?" Czy tez, "Pragny dowiedzie6 siy dlaczego nazywacie Pailstwo te wydarzenia 
impre14 artystyczno-rozrywkowq. Czy artyzmem jest: pijanstwo, niecenzuralne wypowiedzi, 

brakkultury osobistej uczestnik6w?". 
W odpowiedzi na powyzsze W6jt Gminy pismem OCK.5310.3.2019.JW z dnia 1 J sierpnia 

2019 roku poinfonnowal i.e zwrocil si~ do Wojewodzkiego 

http:OCK.5310.3.2019.JW
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Inspektoratu Ochrony Srodowiska z wnioskiem 0 przeprowadzenie badaft natyZenia diwiC(ku 

w rejonie cyklicznych imprez masowych ,,Irnprezy Zalew" w Nowym Miescie". 

Odpowiedz na powyzsze pismo wplyn((la do tut. urzC(du po interwencjach telefonicznych 
pracownika, 30 wrzesnia br.. 

Mazowiecki Wojew6dzki Inspektor Ochrony Srodowiska w Warszawie poinformowal, ze 

obiekt na ktorym odbywaj'1 siy imprezy masowe nie posiada decyzji 0 dopuszczalnym 
poziomie ha1asu w srodowisku. W mysl art. 115a Ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. t 396 ze zm.), decyzjy 0 dopuszczalnym 
poziomie halasu wydaje siy w przypadku stwierdzenia przez organ ochrony srodowiska, na 

podstawie pomiar6w wlasnych, pomiar6w dokonywanych przez Gl6wnego Inspektora 
Ochrony Srodowiska lub pomiar6w podmiotu obowi,!-zanego do ich prowadzenia, ze poza 

zakladem, w wyniku jego dzialalnosci, przekroczone S'l dopuszczalne poziomy haJasu. 
Postypowanie w przedmiocie wydania pOwyZszej decyzji jest wszczynane i prowadzone przez 

starosty, stosownie do wlasciwosci rzeczowej okreSlonej w art. 378 ust. 1 ustawy - Prawo 

ochrony srodowiska. Pomiary stanowi'lce podstawy wydania decyzji 0 dopuszczalnym 
poziomie halasu mogtj. zostac wykonane tylko przez akredytowane 1aboratoriurn na zlecenie 
organu ochrony srodowiska. Odpowiedz w przedmiotowej sprawie Mazowiecki Wojew6dzki 

lnspektor Ochrony Srodowiska przeslal r6wniez do Starosty Plonskiego. 

Dnia 26 sierpnia br. wplynylo do Urzydu Gminy kolejne pismo __ _ 

infonnuj'1ce 0 wpuszczeniu przez stuzby porzqdkowe na teren lmprezy po godzinie 22.00 
zataczaj~cego Sly m~zczyzny oraz lnterwencji policji (na jej prosby) U Organizatora 

o przyciszenie naglosnienia. poinformowala, ze prosby policjant6w i jej "zostaly 

wysruchane lecz bez rezultatu". Odpowiedi na powyzsze pismo zostala przestana 3 wrzesnia 

2019 roku. 
Ponadto Wojt Gminy Nowe Miasto uczestniczyt 24 wrzesnia br. we wspolnym posiedzeniu 
Komisji Rady Gminy Nowe Miasto, na kt6re zostali zaproszeni miydzy innymi 

Zaproszeni goscie oraz radni poruszali sprawy zakl6ceil pOfZ')dku oraz spoczynku nocnego na 
terenie polozonym nad Zalewem Nowomiejskiej w okoliey uL Tatarskiej i Zarynie. 

W spotkaniu uczestniczyl rowniez Kierownik Posterunku w Nowym Mie~kie, kt6ry mlydzy 

innymi poinfonnowal, ze podczas wszystkich imprez odbywaj'leych siy nad zalewem 
po 1 icjanci petnitj. dyzury. Byly rowniel. przeprowadzane analizy, na podstawie zgloszen 

mieszkailc6w zarejestrowanych przest«pstw, na podstawie kt6ryeh ustalono 
w Nowym Mie~kie punkty state do patrolowania przez policj((. Teren nad Zalewem 

Nowomiejskim nie jest do tych punkt6w zaliezony. 
"Imprezy Za1ew" S'l organizowane nad Zalewem Nowomiejskim od 1995 roku i nie S'l 

zakwalifikowane jako imprezy masowe podwyzszonego ryzyka. 
_w zlol.onej skardze oswiadc~ ze domek letoiskowy wybudowala w 1997 

roku, czyli w okresie w ktorym byly jul. organizowane imprezy artystyczno - rozrywkowe. 

Faktycznie przez lata teren modemizowano, wybudowano parkingi, nowe molo, wykonano 
nasadzenia zieleni, urZ')dzono niewielkq plaZ«. Nalezy zaznaczyc, ze mieszkaftcy Gminy 
Nowe Miasto oczekuj'1 jej rozwoju w wielu sferach, nie tylko w zakresie infrastruktury 
drogowej, budowy wodoei'1g6w czy kanalizacji, ale rowniel. w sferze o5wiaty, kultury i itp. 

Dbajtj.e 0 rozw6j gminy zaplanowano r6wniez wybudowanie amfiteatru. T'l inwestyej« wielu 



mieszkancow i radnych uznalo za zasadnq. Zgodnie Z obowiqzujqcym prawem i za:sadtt 

samorz<}dnosci organy grniny, przy planowaniu zamierzen inwestycyjnych, nie Sq 
zobowiqzane do uzgadnia ich celowosci z innymi organami administracji rz<¥lowej czy 

samorz¥lowej. W zwiqzku z p0wyZszym niezrozumialy jej fakt kierowania przez 

pytan do Wojewody Mazowieckiego 0 zasadnos6 budowy amfiteatru czy tez 

sposobu wykorzystywania terenu nad Zalewem Nowomiejskim. 

Ponadto nalezy wskaza6, ze zgodnie z art. 31 Ust. 5 ustawy 0 bezpieczenstwie imprez 

masowych, w przypadku stwierdzenia naruszenia warunkow bezpieczenstwa imp rezy 

masowej przez jej organizatora, pomioty 0 ktorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 powy-zszej 

ustawy (Komendant Powiatowy Policji, Komendant Powiatowy Paftstwowej Strazy Pozarnej, 

Dysponent zespolow ratownictwa medycznego j PaiLstwowy Inspektor Sanitamy) mogtj. 

wnioskowac do organu wydajl:}cego zezwolenie na prLeprowadzenie imprezy masowej () jej 

przerwanie. Taki wniosek do Wojta Gminy Nowe Miasto nie wplyruj.l. Ponadto Wojewoda 

Mazowiecki przekazujqc skargy wedlug wlaSciwosci pismem WNP-R.40.53.2019.BM 

wskazal jako w!a.sciwq w sprawach zwiqzanych z ha!asem i jego wplywem na zdrowie 1udzi 

Inspekcjy Sanitarntj.. 

Po wnikliwej analizie wyjasnien W6jta Gminy jak r6wniez po dokonaniu oceoy 
materialu dowodowego zgromadzonego w sprawie Komisja Skarg, Wnioskow i Pe1ycji 
stwierdzila, ze W6jt Gminy Nowe Miasto podejmowal dzialania zgodne z obowi~zujC!cym 
prawem w zwiqzku z czym zarzuty skarZ'lcej S'l bezpodstawne i skarga nie zasruguje na 
uwzglydnienie. 

W zwi4zku z powyzszym Komisja wystqpiia z wnioskiem do Rady Gminy Nowe Miasto 
o uznanie skargi za bezzasadnq zal~czaj'lc przygotowany projekt uchwaly. 

Po zapoznaniu siy z rozstrzygniyciem Komisji Skarg, Wniosk6w i Petycji Rada Gminy 
Nowe Miasto postanowila uznac skargy za bezzasadn'h podzielajq.c i przyjmujqc za wlasne, 
ustalenia, argumentacjy oraz staoowisko przedstawione przez Komisjy. 

Pouczenie: 

Art. 239 § 1. 1 ustawy z dnia 14 czerwca t 960 roku Kodeks postypowania administracyjnego 
(t. j. Dz. U. z 2018 L, poz. 2096 ze zm.,): 

W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, zostala uznana za bezzasadruj. i jej 
bezzasadnosc wykazano w odpowiedzi na skargy, a ska.rz.qcy ponowil skargy bez wskazania 
nowych okolicznosci - organ wla.sciwy do jej rozpatrzenia moze podtrzymac swoje 
poprLednie stanowisko Z odpowiedniq adnotacj'l w aktach sprawy - bez zawiadamiania 

skari:C:}cego. 
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